
  Η Atena Farghadani είναι μία νέα 
γυναίκα από το Ιράν. Χαρισματική σκιτσογράφος και ακτιβίστρια η ίδια, στα 28 της χρόνια 
έχει ήδη ζήσει την απουσία δημοκρατικής συνείδησης και τον συσσωρευμένο παραλογισμό 
της ανελευθερίας και της βίας στο απόγειό τους, ως Ιρανή πολίτης και ως γυναίκα. 
Το 2014 έλαβε την τολμηρή – για τα δεδομένα της Ιρανικής κοινωνίας – απόφαση να 
δημοσιεύσει -μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στο facebook – δείγμα της τέχνης της, 
δηλαδή σκίτσα σατιρικού χαρακτήρα. Τα σκίτσα της απεικόνιζαν Ιρανούς κυβερνητικούς 
αξιωματούχους, οι οποίοι έφεραν τη μορφή πιθήκου ή…κατσίκας ! Ήταν για εκείνη ένας 
τρόπος να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της απέναντι στην κυβέρνηση της χώρας της για την 
πρόθεση κατάθεσης σχεδίου νόμου που θα περιόριζε ακόμη περισσότερο το ήδη αυστηρό 
νομικό πλαίσιο αναφορικά με την πρόσβαση των γυναικών σε μέσα αντισύλληψης και το 
θεμελιώδες δικαίωμά τους στον έλεγχο των γεννήσεων και τον οικογενειακό 
προγραμματισμό.
Τη σύλληψή της από τις Ιρανικές αρχές τον Αύγουστο του 2014, ακολούθησε η τρίμηνη 
φυλάκισή της. Κατηγορήθηκε για ασεβή συμπεριφορά - και πιο συγκεκριμένα- ότι με τις 
πράξεις της ασκεί προπαγάνδα κατά της κυβέρνησης και προσβάλλει πρόσωπα, τα οποία 
κατέχουν σημαντικά αξιώματα στο πολιτικό σκηνικό του Ιράν.
Αφού εξέτισε την ποινή της, έσπευσε με μία σειρά επιστολών διαμαρτυρίας προς σημαίνοντα
πρόσωπα, να γνωστοποιήσει την αθλιότητα της ψυχολογικής και της σωματικής βίας που 
υπέστη κατά τη διάρκεια του τρίμηνου εγκλεισμού της στις φυλακές Evin. Οι παραλήπτες, 
όμως, την αγνόησαν, αφού ουδέποτε ανταποκρίθηκαν στην κίνησή της. Η περιφρονητική 
σιωπή της ανώτατης κρατικής ιεραρχίας οδήγησε την Atena στη δημιουργία ενός 



βιντεοσκοπημένου μηνύματος με σκοπό την προβολή της δημιουργικής – και συνάμα 
ειρηνικής - πολιτικής της δράσης σε αντίστιξη με την αδιάλλακτη και άκρως τιμωρητική 
αντιμετώπισή της από το Ιρανικό πολιτικό καθεστώς. Ακολούθησαν η εκ νέου σύλληψή της 
από τις αρχές τον Ιανουάριο του 2015, το ξέσπασμά της με το ξεκίνημα απεργίας πείνας, οι 
επικίνδυνες επιπλοκές στην υγεία της. 
Η υπόθεσή της έμελλε να απασχολήσει για ακόμη μία φορά τους δικαστές της Τεχεράνης και 
η ετυμηγορία υπήρξε ασύγκριτα πιο αυστηρή… Ποινή φυλάκισης 12 ετών και 9 μηνών !
Τον Σεπτέμβριο του 2015 δέχτηκε επίσκεψη από τον δικηγόρο της, Mohammad Moghimi, 
στο Σωφρονιστικό Ίδρυμα όπου κρατείται. Το γεγονός ότι τον υποδέχτηκε δια χειραψίας 
υπήρξε υπεραρκετό για να κληθεί να αντιμετωπίσει νέες κατηγορίες, ως δέσμια ενός νομικού 
καθεστώτος που ερμηνεύει τη χειραψία μεταξύ άνδρα και γυναίκας ως τεκμήριο σύναψης 
παράνομης ερωτικής σχέσης !
Η υπόθεση της « παράνομης ερωτικής σχέσης και μοιχείας» , για την οποία κατηγορούνται η 
Atena Farghadani και ο δικηγόρος της από κοινού, θα απασχολήσει στο προσεχές μέλλον την
Ιρανική Δικαιοσύνη.
Η Διεθνής Αμνηστία έχει χαρακτηρίσει την Atena « κρατούμενη συνείδησης» μεριμνώντας 
για την προστασία της και την προώθηση των αιτημάτων της, ενώ έχουν ήδη συγκεντρωθεί 
χιλιάδες υπογραφές υπέρ του αγώνα της Atena, από όλον τον κόσμο, μετά από τη 
δραστηριοποίηση της οργάνωσης.
Η Hassiba Hadj Sahraoui, Διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας για τη Μέση Ανατολή και τη
Βόρεια Αφρική, σημειώνει χαρακτηριστικά: « Η Atena τιμωρήθηκε για τις καρικατούρες της 
με ποινή, η οποία συνιστά από μόνη της μεγαλειώδη καρικατούρα της δικαιοσύνης. Κανένας 
άνθρωπος δεν επιτρέπεται να στερείται την ελευθερία του εξαιτίας της καλλιτεχνικής του 
δραστηριότητας ή ως συνέπεια ειρηνικού ακτιβισμού»

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό στους ακόλουθους 
συνδέσμους :

http://www.theguardian.com/world/2015/may/20/iranian-painter-and-womens-rights-activist-
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